
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVІІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
11 жовтня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1297         

                                                              

 

Про запит депутата 

 

 

 Відповідно до частини 1 статті 21, статті 22 Закону України “Про статус 

депутатів місцевих рад”,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати запит депутата Гомоная Василя Васильовича 21.09.2018 р. 

№ 01-12/28 щодо сприяння у вирішенні питання фінансування професійно-

технічних закладів, розташованих на території м. Ужгорода (додається).   

2. Рішення направити до депутата Верховної Ради України Горвата Р.І.  

 

 

 

Міський голова                                  Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

VII скликання 

ЗАПИТ 

депутата  міської  ради 

 

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: (0312) 61-34-36, 61-70-71; тел./факс: 61-51-91; 

weв-caйт: www.rada-uzhgorod.gov.ua; e-mail:mail@rada-uzhgorod.gov.ua; код ЄДРПОУ 33868924 

 

_______________№__________                                     

 

Депутату Верховної Ради України  

Горвату Р. І. 

Вул. Грушевського, 5, 

м. Київ, 01008 

Gorvat.Robert@rada.gov.ua 
 

Шановний Роберте Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас з наступним питанням. Відповідно до підпункту "е" 

пункту 2 ст. 89 Бюджетного кодексу України з бюджетів міст обласного 

значення - обласних центрів здійснюються видатки на професійно-технічну 

освіту для оплати послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах 

регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних 

закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території 

зазначених міст. Крім того, згідно зі статтею 1032 БКУ, освітня субвенція 

спрямовується на професійно-технічні навчальні заклади державної та 

комунальної власності лише в частині забезпечення видатків на здобуття повної 

загальної середньої освіти. У бюджеті міста Ужгород на 2018 рік на 

фінансування вищезазначених закладів по загальному фонду бюджету 

передбачено       40 893,9 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції – 2 108,8 

тис. грн., за рахунок коштів міського бюджету – 38 485,1 тис. грн. Також, за 

рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на модернізацію 

та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 

закладів виділено 2 300,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду бюджету 300,0 

тис. грн., по спеціальному фонду - 2 000,0 тис. грн. 

Пунктом 201 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" передбачено, що 

з 2017 року з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені 

підпунктом "е" пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу, у 

частині підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального 

замовлення для потреб усієї області. За зверненням міських рад обласні ради 

приймають рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міським 

радам та затверджують в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних 

http://www.umr.uzhgorod.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran2835#n2835


трансфертів з обласних бюджетів міським бюджетам. При цьому обсяги 

зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка 

затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про 

обласний бюджет. На даний час ця норма Бюджетного кодексу Закарпатською 

обласною радою не виконується.  

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» Кабінету Міністрів України доручено забезпечити передачу з 

державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та 

організацій та вжити заходів щодо модернізації мережі професійно-технічних 

навчальних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення 

підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, 

використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки 

та перепідготовки незайнятого населення, не допустивши при цьому їх закриття 

чи перепрофілювання впродовж 2016-2018 років, а також скорочення 

чисельності працівників не більше 10 відсотків щороку. Однак, на сьогодні так і 

не розпочато процес передачі майна зазначених установ та закладів з державної 

власності у комунальну власність  міста. Перебування майна цих закладів у 

державній власності та відсутність відповідного фінансового ресурсу на 

підтримку матеріально-технічної бази призведе до поступового їх руйнування. 

При цьому вкрай важливим є здійснення заходів з модернізації мережі цих 

закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення, підготовки робітничих 

кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, а також використання 

потенціалу таких навчальних закладів для забезпечення роботи з підготовки та 

перепідготовки незайнятого населення. 

Отже, в рамках діючого на сьогоднішній день законодавства, виникла 

ситуація, яка змушує Ужгородську міську раду спрямовувати кошти на 

фінансування професійно-технічних закладів, розташованих на території            

м. Ужгород, в яких навчається менше 30 % мешканців міста. 

 З огляду на вищезазначене, прошу Вашого сприяння у вирішенні 

питання фінансування професійно-технічних закладів шляхом передачі 

видатків на обласний рівень, тобто внесення таких змін до Бюджетного кодексу 

України: 

- у підпункті 2 пункту 1 статті 89 вилучити підпункт "е"; 

- у підпункті 2 "б" пункту 1 статті 90 вилучити слова "крім закладів, 

визначених у підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього 

Кодексу"; 

- вилучити пункт 201 прикінцевих та перехідних положень. 

 

   

З повагою, 

 

депутат міської ради     В. ГОМОНАЙ 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page9#n2835

